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VERSLAG

OVER DE OPKWEEKINGDER

SATURNIA CYNTHIA IN NEDERLAND,

DOOR

Mr. DE ROO VAN WESTMAAS

EN

N. H. D£ GRAAF.

Op de Vergadering der Nederlandsche Entomologische Ver-

eeni<ïinff ,
gehouden den 24sten Augustus 1861 , werd door ons

een voorloopig yerslag uitgebragt betreffende de uitkomsten ,

die wij , tot op dat tijdstip , ten aanzien der opkweeking van

de Saturnia Cynthia verkregen hadden. —Wij achtten het

toen echter nog ontijdig om onze waarnemingen in het gewone

verslag der Vergadering uitvoerig te doen opnemen , daar slechts

een gedeelte der proefnemingen was afgeloopen en er dus nog

een aantal punten ter opheldering overbleven , en stelden ons

voor om later meer opzettelijk op dit onderwerp terug te ko-

men.

Aan dit voornemen voldoen wij thans , terwijl het ons te-

vens een aangename pligt is te kunnen vermelden , dat de Heer

Mr. Snellen van Vollenhoven zich wel met het vervaardi-

gen der afbeeldingen heeft willen belasten en Professor Cl.

Mulder een anatomisch onderzoek ten aanzien der rups instel-
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de , waaiTan de resultaten in eene afzonderlijke bijdrage vol-

gen. Bovendien hopen vrij dat, bij de belangstelling, die deze

zaak in ons vaderland heeft opgevv'ekt , ook aan onze pogin-

gen om de kennis van dit merkvraardig Insect meer algemeen

te maken , een gunstig onthaal moge te beurt vallen.

Alvorens tot het entomologisch gedeelte van dit verslag over

te gaan
,

gelooven wij aan onze lezers geene ondienst te zullen

doen met eenige historische bijzonderheden te laten vooraf gaan.

Wij hebben dezen grootendeels ontleend uit het » Rapport

à sa Majesté l'Empereur sur les travaux entrepris par ses or-

dres pour introduire le ver-à-sdie de F Allante en France et

en Algérie " van F. E. Guérin-Méneville en uit een iets la-

ter verschenen werk van denzelfden schrijver getiteld." Édu-

cation des vers-à-soie de l' Allante et du Ricin." —Beide deze

vverken , waarvan het laatste als een uittreksel van het eerste

te beschouwen is , zijn de volledigsten , welke tegenwoordig

over dit onderwerp bestaan , en met zeer vele kennis van zaken

geschreven.

Volgens het daarin voorkomende vindt men het eerst van

de kweeking der S. Cynthia in China gewag gemaakt in de

geschriften der Fransche zendelingen en was het vooral d'ln-

carville , die deze zaak aldaar met bijzondere opmerkzaamheid

gadesloeg.

Zijn ,, Mémoire sur les vers à soie sauvages
,

pour répondre

sur ce sujet aux questions
,

que le ministre et plusieurs savants

lui avaient adressées" geschreven in 1740, is het eerste werk

over dit onderwerp en bevat een aantal merkwaardige bijzon-

derheden , die ook opgenomen zijn in de ,, Mémoires , concer-

nant l'histoire , les sciences , les arts etc. des Chinois par les mis-

sionnaires de Pékin etc." t, 2 Paris 1777. alwaar pag. .575

sqq. een geheel hoofdstuk gewijd is aan de ,, vers à soie sau-

vages , waarvan drie soorten behandeld worden namelijk : ceux

du fagara ou poivrier de Chine , ceux du frêne et ceux du chê-

ne. De eerste soort , door den Schrijver de beste genoemd ,



115

wordt door Guérin-Méneville voor onze Cynthia o^ehouden
,

waarbij hij aanneemt dat d'Incarville zich in de benamin<r van

het voedsel vergist heeft en den Jilanthus glandulosa voor

eene soort van fagara piperata , bij de Chinezen tché genoemd
,

gehouden , hoewel ook deze plant tot hetzelfde doel schijnt

aangekweekt te worden.

Wij gelooven het eenvoudigst te handelen met de volgende

zinsneden uit het genoemd werk woordelijk over te nemen.

» Ces vers sont une source de richesses pour la Chine même
,

quoiqu'on recueille chaque année une si prodigieuse quantité

de soie de vers de mûrier . qu'au dire d'un écrivain moderne

on pourrait en faire des montagnes. îl est vrai que la soie

des vers sauvages n'est pas comparable à l'autre et ne prend

jamais solidement aucune teinture, mais i°. Elle coûte moins

de soins , où plutôt n'en coûte presque aucun dans les

endroits où le climat est favorable aux vers sauvages.

2°. Commeon ne dévide pas les cocons des vers sauvages

mais qu'on les file , comme nous faisons le fleuret , ils dépen-

sent moins de temps et de main-d'oeuvre 3°. la soie qu'ils

donnent est d'un beau gris-de lin , dure le double de l'autre

au moins et ne se tâche pas si aisément. Les étoffes qu'on

en fait, se lavent comme le linge 4°. la soie des vers sauvaiores

nourris sur des fagara est si belle dans certains endroits
,

que

les étoffes qu'on en fait, disputent le priï avec les plus belles

soieries ,
qu'oiqu'elles soient unies et de simples droguets.

Quand nous avons dit que cette soie ne se dévide point et

ne prend point la teinture , c'est un fait que nous racontons.

De vlinder wordt aldus beschreven :

»Le papillon de ces vers sauvages est à ailes vitrées, de la

cinquième classe des phalènes, selon le système de M. de Reau-

mur. Il porte ses ailes parallèles an plan de sa position et

laisse son corps entièrement à découvert : il ne les a guère

plus étendues quand il vole que lorsqu'il est posé.

En de rups :
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C'est une chenille de la première classe , selon le système

de Mr. de Reaumur ; elle est d'un vert mêlé de blanc , impar-

faitement rase , à six tubercules, six sur chaque anneau. Les

poils de ses tubercules sont chargés d'une espèce de poudre

blanche."

Het is ontegenzeggelijk dat deze laatste beschrijving yrij

naauwkeurig de rups onzer S. Cynthia aanduidt , zoodat Gué-

rin-Méneville, blijkens zijne aanhalingen uit genoemd werk,

niet geaarzeld heeft deze daarop toetepassen. Dat dit echter

niet zoo geheel zeker is, bleek ons, toen wij zelven in de ge-

legenheid waren bovengenoemd werk te raadplegen en daarin

lazen dat de geheele ontwikkeling van het uitkomen der

eijeren af tot op het inspinnen der rups in 19 tot 22 dagen

volbragt wordt, terwijl het cocon zelf de grootte van een

hoenderei bereikte.

Of men zich nu omtrent het laatste punt eenigzins aan over-

drijving heeft schuldig gemaakt en toch werkelijk onze S. Cyn-

thia bedoelt , waarvan de ontwikkeling in eene warmere lucht-

streek zeker spoediger voortgaat , dan of de mindere grootte

van het cocon aan eene verbastering der soort is toeteschrij-

ven , is moeijelijk te bepalen. Zoo veel is echter zeker dat

reeds in dien tijd de opkweeking der rups een tak van in-

dustrie bij de Chinezen uitmaakte en dat d'Incarville zoo zeer

van het nut der zaak doordrongen was , dat hij zijn ver-

slag , waarin nog een menigte bijzonderheden voorkomen , die

wij onnoodig achten , allen hier optenemen , eindigt met den

wensch dat ook Frankrijk eenmaal deze nieuwe bron van rijk-

dom mögt deelachtig worden.

Langen tijd nogthans bleef die wensch onvervuld en het tijd-

vak , tusschen 1740 en 18l>6, verliep, zonder dat de zaak,

eenige bepaalde vorderingen maakte. Wel verscheen in 1745

in de Planches d'histoire naturelle van Daubenton de afbeelding

van onzen vlinder , onder den naam van Ie Croissant en ver-

kreeg hij in 1773, zijne benaming van S. Cynthia in ,, the
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Illustrations of natural history van Drury ») "
, terwijl hij later

door Cramer 2) , Olivier en anderen vrij kennelijk werd afge-

beeld , doch de rups , de pop en het voedsel bleven onbekend.

Eindelijk Averden in 1804 , door den Engelschen kruidkun-

digen Roxburg in ,,the Transactions of the Linnean Society",

zeer merkwaardige bijzonderheden medegedeeld omtrent de zij-

de-opleverende cocons eener in Hindostan op de Ricinus com-

munis levende rups , waarvan de vlinder zoo zeer met dien der

S. Cynthia overeenkwam, dat de meeste Entomologen dezen

daarin meenden te herkennen. Boisduval was evenwel van een

ander gevoelen en beweerde dat die vlinder in gelijke mate

van de Javaansche , Chineesche en Hindostansche S. Cynthia

verschilde , als onze Europeesche S. Spini van S. Pyri
;

het

geen ook , na rijpelijk onderzoek , door Guérin-Méneville werd

aangenomen , die in de Vergadering der Fransche Entomolo-

gische vereeniging van 26 Augustus 1857 aantoonde , dat de

echte S. Cynthia en de Bengaalsche Ricinus-vlinder ,
die in

1854 door Milne-Edwards in Frankrijk was ingevoerd en wien

men den naam van S. Arrindia Edw. gaf verschillende soorten

waren.

Hij gaf de volgende kenteekenen tot onderscheiding op.

1°. Het ei der S. Arrindia is wit, dat der S. Cynthia wit

met bruine of zwarte vlekken.

2°. De rups der S. Cynthia heeft op de leden zwarte pun-

ten en is na de laatste vervelling smaragdgroen, ter-

wijl de kop , de pooten en het laatste lid geel zijn
;

die der S. Arrindia is geheel groen.

3°. Het cocon der S. Cynthia is vlaskleurig-grijs , dat der

S. Arrindia sterk roskleurig.

4°. De vlinder der S. Cynthia is grooter , de buik is geeU

1) Vol. 2. p. 10. pi. VI. 2.

2) Planch. XXXIX A. Het is echter niet geheel zeker of de plaat van

Cramer wel inderdaad de Cynthia voorstelt, daar het even goed mogelijk is

dat de aldaar afgebeelde vlinder de Javaansche fnsularis v. Voll. is.



118

achtig met Mitte haarbosjes. De groote witte dwars-

band is aan de buitenzijde door een sterk rosé gekleurde

lijn afgezet. De doorschijnende halvemaan-vlek , die

men op alle vleugels vindt , is grooter en breeder en

de bruine tusschenruimte aan den bovenvleugelrand zeer

langwerpig , dikwijls tweemaal langer dan breed. Bij

de S. Arrindia is de buik geheel Avit , de buitenrand

van den dwarsrand bleek-grijs, de halvemaan-vlek kor-

ter, zoo dat de ruimte aan den bovenvleugelrand naau-

welijks iets langer dan breed is.

5°, De S. Cynthia heeft gewoonlijk jaarlijks slechts twee

generatien en overwintert als pop. De S. Arrindia heeft

daarentegen eene opvolging van generatien , die in een

jaar van zeven tot twaalf klimt. De eerste voedt zich

met de bladeren van den Ailanthus glandulosa , de laat-

ste met die van den Ricinus communis , hoewel beiden

met deze gewassen en ook met anderen zijn groot te

brengen.

De overeenkomst tusschen deze soorten is niettemin zoo groot

dat het aan Guérin-Méneville gelukte de vlinders onderling te

doen paren en bastaarden te verkrijgen , die weder verder

voortteelden. Dit feit is van het hoogste belang en zoude , daar

het in strijd is met de gewone waarnemingen omtrent dit punt
,

ons bijna tot het vermoeden leiden , dat men in weerwil der

opgegeven kenteekenen van verschil , toch nog zal moeten ein-

digen met S. Cynthia en S. Arrindia weder tot dezelfde soort

terug te brengen ; welke veronderstelling zelfs Guérin-Mene-

ville tegenwoordig minder onwaarschijnlijk dan vroeger, schijnt

te achten.

Blijkt het echter dat beiden werkelijk twee verschillende

soorten uitmaken , dan is het groole vraagstuk der voorttee-

ling van bastaarden in bevestigenden zin opgelost , hoewel
,

alvorens men dit met bepaalde zekerheid zal kunnen aanne-

men , het bewijs zal dienen geleverd te worden , dal men hier
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inet geene locaalvarieteiten of afwijkingen ten gevolge van

klimaat en voedsel te doen hebbe.

Honderd zestien jaren waren er reeds verloopen sedert men

de eerste narigten omtrent de Chineesclie zijderups verkregen

had , toen eene poging werd aangewend om deze naar Europa

overtebrengen. Het was alweder een zendeling ,
namelijk de

Piemonteesche priester Annibal Fantcni , die zulks het eerst

beproefde. Deze , namelijk , zond uit de Provincie Hang-Tung

in China, op den 4- November 1856, onmiddelijk na de twee-

de teelt , eenige cocons aan zijne vrienden Comba en Griseri

te Turyn, die aldaar in Maart aankwamen en de vlinders in

Mei en Junij uitleverden. Spoedig verkreeg men nu eijeren

en weinige dagen later rupsjes, aan welke men ,
met het beste

gevolg , de bladeren van den Ailanthus glandulosa toediende ,
welk

gewas men uit Fantoni's beschrijving van den Chineeschen

Chuen-xu-boom , benevens uit eenige nog aan de cocon vast-

gehegte bladeren had meenen te herkennen. Deze rupsjes

groeiden welig op en bragten eene tweede generatie voort,

waaruit zich de vlinders , in het voorjaar van 1858 ontwikkel-

den. Yan deze werden thans eijeren in pennenschachten be^

sloten benevens drie nog eijerleggende wijfjes naar Parijs aan

Guérin-Méneville ,
(die reeds het begin der opkweeking te Tu-

rin had bijgewoond), gezonden en door hem t)p den 5^" Julij

1838 aan de Académie des sciences vertoond. Van dit oogen-

blik af, kan men de invoering der S. Cynthia in Frankrijk,

als gelukt beschouwen. Guérin-Méneville bragt een gedeelte

der rupsen in zijne woning , een ander gedeelte in de mena-

gerie der kruipende dieren groot , terwijl de tweede generatie

van dat jaar aan de zorgen van den Graaf en de Gravin Drouyn

de Lhuys werd toevertrouwd , welke laatste vooral zich in dit

opzigt zoo verdienstelijk maakte dat de Société impériale d'accli-

matation haar de medaille der V klasse waardig keurde. Nu

volgde in 1859 onder toezigt van Guérin-Méneville eene op-

kweeking op grooter schaal door d'AguiUon te Toulon en den

Graaf en de Gravin La Motte-Baracé op hun landgoed Cou-
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(hay-Montpensier in het Departement Indre-ct-Lolre , die zoo

volkomen slaagde , dat men 8 .500 levende poppen en een

genoegzame hoeveelheid eijeren verkreeg tot het nemen van

verdere proeven , die dan ook in verschillende gedeelten van

Frankrijk , als mede in Algiers , waarheen Guérin-Méneville

zich op uitnoodiging van den Minister van Kolonien , den

25*° Aug. 1859, begaf, plaats hadden en die allen naar

wensch uitvielen.

De belangstelling werd thans algemeen en ook de Keizer van

Frankrijk, aan wien Guérin-Méneville op den 5™ Junij 1860 zijn

reeds boven vermeld Rapport indiende , trachtte het invoeren

van dezen nieuwen tak van nijverheid te bevorderen en stelde

daartoe een aantal gronden in de keizerlijke domeinen van So-

logne , Lamotte-Beuvron en Yincennes beschikbaar ; zelfs wer-

den op zijnen last aanplantingen van Ailanthus glandulosa in

de, bij het kamp van Boulogne gelegen , onvruchtbare velden,

door militaire werklieden volbragt en aldaar eene kweeking van

Cynthia-rupsen ondernomen , die mede zeer voldoende resulta-

ten opleverde.

Wij zouden te uitvoerig worden , zoo wij al de tot heden

genomen proeven wilden mededeelen ; alleen meenen wij hier

nog te moeten bijvoegen, dat op dit oogenblik , niet alleen in

Frankrijk en Algiers , maar ook in Italie , Spanje en Duitsch-

land de opkvreeking der Cynthia op vrij groote schaal ge-

dreven wordt en dat zich zelfs reeds, in 18G1 te Parijs, on-

der het bestuur van André Marchand , een vennootschap ge-

vormd heeft , dat zich het beplanten van gronden , het leveren

van Ailanthus-zaad , als mede het koopen en verkoopen van ei-

jeren en cocon der S. Cynthia ten doel stelt , waardoor ieder
,

die zich met de teelt dezer zijderups wenscht bezig te hou-

den , daartoe in de gelegenheid gesteld wordt en tevens een

vast débouché voor zijne gewonnen zijde vindt.

Evenmin als in andere landen was echter ook in ons vader-

land dit nieuwe verschijnsel op industrieel gebied onopgemerkt
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gebleven en menigeen , die met de uiterste belangstelling de

vorderingen , welke deze zaak in Europa maakte , had gadege-

slagen , achtte het wenschelijk dat ook hier te lande proeven

genomen werden. Ook Avij behoorden tot dit getal en besloten

om zelven te onderzoeken in hoe verre het mogelijk zoude zijn

om onder onze meer gure luchtstreek eene opkweeking met

goed gevolg te ondernemen. Het zijn de vruchten van dat on-

derzoek , die wij thans mededeelen ; vooraf echter wenschen wij

het insect uit een entomologisch standpunt te beschouwen en

zullen wij dus beginnen met het geven eener zoo volledig mo-

gelijke beschrijving der verschillende levensperioden , om daar-

na de bijzonderheden , die wij ten aanzien der ontwikkeling

en kweeking opmerkten , te doen volgen.

Het ei. De vorm is ovaal , even breed aan beide uiteinden
;

de schaal heeft de kleur van een hoenderei en is gevormd uit

eene vrij harde zelfstandigheid , flie , bij vergrooting beschouwd
,

een korrelig aanzien heeft en met onregelmatige zwarte en brui-

ne vlekjes bedekt is , die zich als stofjes onder de gomachtige

bekleeding bevinden en niet doordringen , zoodat het inwendige

geheel wit en glad is. De lengte bedraagt in doorsnede ge-

middeld iets minder dan 2 mm. , de breedte ruim 1 mm.

Het gewigt vonden wij iets grooter dan Guérin-Méneville het

opgeeft ; deze stelt namelijk van 6G6 tot 558 eijeren op één

gramme.

Wij bevonden dat

540 eijeren gelegd 9—10 Sept. wogen

op den 10^" Sept l gramme

» 17 » 0,930 »

» 24 met 2 uitgekomen rupsjes 0,860 »

» 25 met 16 » » 0,840 »

hebbende dus de eijeren tusschen 10 en 25 Sept. een verlies

van 160 milligrammes ondergaan.

Eene andere proef genomen met 200 eijeren
,

gelegd 8—

9

Sept.
,

gaf de volgende uitkomst :
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Zij wogen 9 Sept. 0,380 gramme.

17 » 0,360

24 met 2 reeds uitgekomen rupsjes 0,310 en de

ledige doppen 0,040 gramme.

Tusschen beide deze proeven beslaat dus eenig verschil , daar

de laatste eijeren zwaarder waren en ook meer in gewigt afna-

men , doch het is duidelijk dat men nimmer geheel overeen-

komstige cijfers zal verkrijgen en dat er steeds eenige afwijking

zal blijven bestaan , vooral wanneer men de eijeren der klein-

ste $? tegen die der grootste opweegt en dus den invloed der

betere ontwikkeling van het individu ondervindt. Wij hebben

echter na eene herhaalde vergelijking tusschen eijeren , die

gelijktijdig door verschillende wijfjes gelegd waren , en die wij

door elkander wogen
,

gemeend bovengenoemde opgaven als

maatstaf te kunnen aannemen , en verkrijgen dus 526 tot 540

eijeren op één gramme , die tegen den tijd van het uitkomen

van 160 tot 189 millegr. in gewigt afnemen. Stelt men nu

als gemiddeld getal 533 eijeren op het gramme, dan weegt elk

ei 1,816 milligram , terwijl de Fransche waarnemers dit tus-

schen 1,50 en 1,792 mill, schatten, hetgeen een verschil van

25 tot 153 eijeren op het gramme uitmaakt.

Wanneer de eijeren eenige dagen oud zijn , krijgen zij een

meer ingedrukten vorm , die vooral op den negenden dag , zeer

merkbaar wordt en later nog toeneemt ; ook wordt de kleur
,

vooral kort voor het verschijnen der rupsjes , donkerder.

De Ilups.

Voor de eerste vervelling . Bij het uitkomen bedraagt de

lengte van 4 tot 4,5 mm. , het gewigt 1,4 milligr. Men on-

derscheidt , als het ware , twee typen , een lichten en een

donkeren ; bij den eersten heeft het geel der grondkleur , bij de

tweede het zwart der stippen de overhand ; de laatste was bij

ons het menigvuldigst. De rups is zestienpootig , de kop zwart

of donker bruin ; aan de monddeelen geel het eerste lid hoorn-
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achtig wit met eene glimmend zwarte vlek aan den achterkant ,

die bij de donkere soort bijna de geheele ruimte inneemt en

eene hartvormige gedaante heeft De grondkleur is geel met

drie duidelijke rijen van zwarte stippen op het ruggeveld en eeni-

ge in de zijden , die natuurlijk even eens geplaatst zijn, als bij

de meer volwassen rups , welke wij na de derde vervelling uit-

voeriger zullen beschrijven. Tasschen deze stippen vertoonen

zich kleine verhevenheden met digte zwarte haarbosjes en met

eenige langere grijze haren bezet. De voorpooten zijn glim-

mend zwart, de middelpooten geel; sommigen hebben nog

een zwart anus-schildje , dat anderen geheel missen. Op het

ligchaam staan lange grijze haren.

Na de eerste vervelling. Grootte van 9 tot 10 mm.

Alle rupsjes zijn thans geel ; het kopje is lichtbruin met twee

zwarte vlekjes aan de zijde ; het eerste lid heeft de groote zwar-

te vlek verloren en daarvan alleen drie kleine zwarte stippen

aan den voor- en twee aan den achterkant overgehouden, Yoor

het overige bemerkt men geen verschil met vroeger.

Na de tweede vervelling. Grootte ruim 15 mm. De

kop is glimmend geel met witte haartjes en twee zwarte stip-

pen. Ieder oog staat in een zwart vlekje. De pooten bene-

vens het eerste en laatste lid zijn geel ,
de ringen sterk inge-

sneden en kort gedrongen. De grondkleur is eerst geelachtig ,

later wit. De knobbeltjes der haarbosjes zijn thans veel meer

ontwikkeld en vertoonen zich gesteeld met eenige witte haartjes

aan de spits; zij zijn insgelijks wit, behalve in de zijden,

waar zij eene glimmend zwarte kleur hebben. De stippen op

de ringen zijn in verhouding met vroeger ,
kleiner. De buik

is geel-graauw.

Na de derde vervelling. Grootte van 25 tot 30 mm.

De kleur is eerst geel , doch wordt spoedig ,
soms reeds bin-

nen weinige uren, melkwit om eenige dagen daarna eene

blaauwachtig witte tint aantenemen , die zelfs later ecnigzins

in het groene overgaat. De rups is geheel overdekt met een

lijn, wil, sluivcnd velachlig poeder, dal men reeds bij
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ile vorige vervelling bemerkt , doch dat gedurende de tegen-

woordige levensperiode , en vooral aan de knobbeltjes , het

meeste opeengehoopt is. De kop is glimmend geel met twee

zwarte vlekjes in de zijden. Het eerste en laatste lid , bene-

vens alle pooten zijn hoog geel. Over den rug loopen drie

langsrijen van zwarte stippen , van welke laatsten er twee op

ieder lid staan , behalve op het eerste , waar men er slechts

twee in het geheel vindt en op het 11«, waar de voorste

stip van de middelste rij gemist Avordt en waar de achterste

stippen dikwijls gansch of gedeeltelijk achterwege blijven. Be-

halve de opgenoemden bemerkt men nog drie zwarte vlekjes in

de zijden , één vóór en twee achter de elliptisch gevormde

stio^mata , die van eene paarsachtig-bruine kleur en aan den

rand der opening donker omboord zijn. Ook vertoont zich

nog boven ieder der pooten een zwart vlekje.

Tusschen de stippen staan op de tien eerste leden vier rijen

witte ,
gesteelde knobbels , waarvan de beide middelste rijen

de langste bevatten. Zij zijn aan de spits groen en met witte

haartjes bezet , welke , wanneer men die aan den voet af-

breekt, een zwart vlekje achterlaten. Op het 11'^ lid bevinden

zich slechts drie dezer knobbeltjes en op het laatste vier
,

waarachter er nog twee volgen die echter , even als de op

het eerste lid geplaatste, verreweg de kleinsten zijn. —In de-

zelfde rigting der andere knobbeltjes ziet men nog onder de

stigmata en boven de pooten een dergelijk knobbeltje , dat iets

dunner dan de overige
,

glimmend zwart geringd is en eene

groene spits heeft. Het laatste lid , als mede de staartklep , is

groen omzoomd. De middelpooten zijn aan de zool van licht-

bruine , borstelachtige haakjes voorzien , waarmede de rupsen

zich buitengewoon vast aan de voorwerpen kunnen hechten.

Op het geel dier pooten staan witte haartjes. De buik is

groenachtig geel.

Na de vierde vervelling . Grootte van 30 tot 35 mm.

De kleur is eerst groenachtig geel , doch wordt later wit met

een groene tint en eindelijk fraai blaauwachtig groen, liet lig-
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chaam is , ook nu
,

geheel wit bepoederd , doch niet zoo sterk

als vroeger. —De rups groeit thans veel spoediger dan na de

vorige vervellingen en bereikt ten laatste de grootte van 65

» tot 85 mm. , terwijl de dikte ongeveer een vierde der leng-

te bedraagt. De kop is helder glimmend groen-geel met twee

zwarte stippen aan wederzijde en met eenige lichte haartjes

bezet. De monddeelen zijn zwart gevlekt ; de palpen hebben

de eerste helft groen , de tweede bruin gekleurd. Het eerste

lid is geel zonder vlekken ; ook zijn van de zes daarop geplaat-

ste knobbels de vier middelsten zeer klein , even als de beide

achtersten van het laatste lid. Deze knobbels hebben eene kleur ,

die tusschen groen en blaauw doet twijfelen en die wij het

best met blaauwachtig-groen of zoogenaamd Fricsch groen mee-

nen te kunnen bestempelen ; de onderste rij in de zijden is

van dezelfde kleur , doch even als vroeger
,

glimmend zwart

geringd. Het laatste lid en de staartklep zijn geel met een

blaauwachtig-groen omboordsel. —De voorpooten hebben zwar-

te nageltjes en zijn geel , even als de middelpooten , die aan

den buitenkant eene groote blaauwachtig-groene vlek hebben en

waarboven, even als boven de voorpooten, de vroeger vermelde

zwarte vlek staat , die thans echter grooter schijnt. De zwarte

stippen op het ligchaam zijn veel kleiner en minder duidelijk
,

op het 11* lid meestal geheel onzigtbaar.

De luchtgaten zijn aan de openingsranden donker paarsachtig

bruin , lichter aan de kanten.

De buik is groen.

De rups laat
,

gedurende haar geheele leven , wanneer men

haar verstoort , een bruinachtig vocht uit den mond loopen.

Het Cocon, Bij de beschouwing hiervan , nemen wij al-

leen tot voorbeeld die cocons , welke in de vrije natuur , door

rupsen op Ailanthus-boomen groot gebragt , tusschen de blade-

ren vervaardigd werden , daar de binnen 's huis gekw^eekten steeds

minder volmaakt zijn en bij dezen immer een gedeelte der zijde

tegen het gaas der vlugten verloren gaat.

De grootte is verschillend , doch komt over het algemeen
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zeer goed met de Flansche opfjaven overeen , zoodut wij ge-

middeld meenen te mogen aannemen eene lengte van 40 tot 45

mm, , op eene breedte van 14 a 15 mm. —Wel bezaten

wij er velen , die onder deze maat bleven , doch ook verschei-

denen , die de hoogste ruim bereikten.

Het getal van 413 tot 400 volle cocons op het kilogramme

strookte eveneens met onze berekeningen. Wij hadden echter

geen genoegzaam aantal cocons der buitenteelt om die met het

kilogramme te kunnen uitwegen , hetgeen tot het maken eener

geheel juiste vergelijking zoude noodig gew eest zijn , doch onze

waarnemingen toonden aan , dat , zoo al een gedeelte onzer

cocons de door de Franschen aangenomen middelmaat van 2,50

grammes niet haalde , een ander gedeelte haar dikwijls verre

overtrof en er zelfs enkelen bevatte , die een gewigt van 3,850

tot 4,800 grammes bereikten. Wij kunnen ons dus ook hier

aan de Fransclie berekeningen houden , eveneens als ten op-

zigte van het gewigt der ledige cocons , w^aarvan een goed

droog tiental op 3,55 grammes gesteld wordt, met inbegrip

van 80 miliigr. voor de teruggebleven rupsen- en poppenhuid.

Onze proeven toch Avezen aan : op 10 groote cocons een ge-

wigt van 3,50 gramm. , op 100 anderen , van binnen- en bui-

tenteelt dooreen slechts 28 gramm. en op 42 anderen van mid-

delmatige gehalte 14 gramm. ; welk laatste gewigt geheel met

het door de Franschen opgegeven sluit. —Men verkrijgt dus

op één kilogram. 2985 ledige cocons, hoewel dit getal door

Guérin-Méneville , bij zijne berekening aangaande de winst
,

die door eene opkweeking der rups in een tijdverloop van tien

jaren kan verkregen Avorden , slechts op 2400 gesteld wordt
,

zoo dat het cocon dan in plaats van 350 miliigr. 416 miliigr.

zoude wegen.

Tot het bepalen der verhouding tusschen de verschillende

bestanddeelen , Avaaruit een volledige cocon bestaat , diene nog

dat wij , bij eene groote vrouwelijke cocon van 3,850 grammes

zwaarte , verkregen
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voor de pop. 3,400 gramm.

» de huid der rups 0,030 »

» het ledige cocon 0,420 »

Bij al deze berekeningen verliezen men niet uit het oog

dat de volle cocons meer zullen wegen , naarmate zij verscher

zijn , daar de poppen steeds in gewigt afnemen , hoemecr zij

hare ontwikkeling naderen , waarom wij vooral dan ook die

onderzochten , welken den geheelen winter bleven overleggen

en die dus waarschijnlijk nog slechts een zeer gering verlies in

zwaarte ondergaan hadden. De Fransche wegingen zijn van den

19''° October, dus slechts weinige dagen na de popwording der

tweede generatie. Ook is het , wanneer men het gewigt van

ledige cocons .wenscht te bepalen, van belang zich vooraf te

overtuigen dat deze werkelijk droog zijn. —Men zal het bo-

venstaande in aanmerking nemende . geredelijk toestaan , dat

om geheel zuivere uitkomsten te kunnen verkrijgen , de pop-

pen , die men onderling wenscht te vergelijken
,

juist van

denzelfden ouderdom zullen behooren te wezen.

Zoo wij nu de Fransche waarnemingen aan de onze toetsen
^

oordeelen wij tot het besluit te mogen komen , dat de hier te

lande gewonnen cocons bij die van het buitenland , namelijk

van Frankrijk , niet behoeven achter te staan , hetgeen ook be-

vestigd wordt door de uitspraak van Guérin-Méneville , wien

wij door de welwillende tusschenkomst van den Heer W, L.

de Sturler ,
gepensioneerd 31ajoor in Ned. -Indische dienst,

eenige door ons in buitenteelt gewonnen cocons kouden onder

het oog brengen en die verklaarde , dat zij , in allen deele
,

met de aldaar gekweekten overeenkwamen. Na deze uitwei-

ding vervolgen wij onze beschrijving :

De vorm van het cocon zelf is langwerpig rond ; echter be-

vindt zich nog aan beide uiteinden eene min of meer digt-in-

eengesponnen verlenging , of staart , die niet zelden de gelicele

lengte van het blad , waar tusschen het cocon vervaardigd is ,

inneemt , en soms aan de voorzijde waar zij steeds het langste

is, tot op een afstand van 80 mm. doorloopt.
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Aan deze voorzijde , boven den kop der pop , is eene vrij

gelijke , slechts weinig trechtervormige opening met eene buis

ter lengte van 7 tot 10 mm. , die oogenschijnlijk geheel ge-

sloten wordt door een aantal rondom staande , in de lengte

gesponnen draden , welke niet afgebroken zijn , doch aan het

boveneinde eene lis maken en zoo digt tegen elkander geplaatst

zijn , dat zij eene verdikking vormen , die door deze zamen-

stelling eene elastieke eigenschap verkrijgi , welke het den vlin-

der bij het verlaten der pop gemakkelijk maakt naar buiten

te komen.

Het cocon , dat vrij naauw om de pop heen sluit , is hard en

vast ineen en van eene graauwe vlaskïeur ; inwendig is het iets

bruiner, pergamentachtig ,
glimmend en glad.

De Pop. De grootte van deze is verschillend , echter is de

mannelijke pop gewoonlijk kleiner dan de vrouwelijke , zonder

overigens eenig bijzonder kenteeken van verschil op te leveren.

Een goed gevormde, groote , vrouwelijke pop, die 3,400 gram-

mes en wier ledig cocon 420 milligr. woog , had eene lengte

van 32,5 mm. op eene breedte van 12,5 mm. en eene

dikte van 18 mm. De vorm is rond, vrij gelijk dik en ge-

drongen, aan het staarteinde , dat geene bijzonderheden van

haakjes of krulletjes vertoont , smal toeloopend , en eenigzins

plat op de ruggezijue. De spriet, - poot- en vleugelscheeden zijn

duidelijk zigtbaar, als mede de vleugeladeren ; ook ziet men een

klein gedeelte der ondervleugels onder de bovenvleugels uitste-

ken. De kleur is licht-bruin , op de vleugelscheeden donker-

der en groenachtig doorschijnend op den rug ; de ring-inker-

vingen en het staarteinde zijn zwartachtig. Van de stigmata

bemerkt men er zeer duidelijk zes , die zwart in het hart en

licht aan de randen zijn. Tusschen en onder de vleugelschee-

den ligt een sterke glans.

De vlinder. De grootte is zeer verschillend , bedragende de

vlugt van 100 tot 140 mm. De sprieten zijn kort en bestaan

bij beide geslachten , uit een dertigtal geledingen , welke dubbel

gekamd zijn , in dier voege , dat op ieder lid aan wederzijde



129

l\reä kamlanden staan , die bij de wijfjes dun , bij de mannetje:?

digt en vrij lang behaard zijn , waardoor dan ook de sprieten

dezer laatslcn , die meest in het midden iets breeder zijn , een

dikker aanzien hebben. —De w^ollige kop is van de klear der

vleugels aan de zijden met witte haartjes bezet. De zuiger

ontbreekt. De palpen zijn klein en bruin behaard ; de oogen

rood-bruin. De pooten geel-achtig bruin , aan de onderzijden

en op de randen der geledingen met witte haartjes bedekt en

allen aan de tarsan van twee bruine omgebogen scherps nagels

voorzien , waarbij men nog eenige kleine puntjes bespeurt , ter-

wijl zich bovendien aan het einde der tibiae nog twee derge-

lijke meer zwartachtig gekleurde en regter nederloopende sporen

bevinden. De halskraag is wit. De rug van het borststuk zeer

wollig en van de kleur der vleugels. Tusschen dezen en het

achterlijf staat een breede witte gordel , die door een tweeden , iets

smalleren gevolgd wordt. Het achterlijf is geler dan do grond-

kleur der vleugels en bij de wijfjes, die ook over bet algemeen

de grootsten zijn , veel dikker dan by de mannetjes. Op den bo-

venkant vertoonen zich drie rijen met witte haarbosjes , waarvan

die der middelste rij ineenloopen , terwijl de andere afzonder-

lijk staan , zoodat men er zes , soms zeven duidelijk kan tel-

len ; hierop volgt , geheel aan de zijden , Aveder een digte

langsrij dezer witte haarbosjes , waar achter , naar den buik

toe , aan wederzijde , eene rij van zes , soms zeven , eenig-

zins in het oranje vallende , ronde , bruine , zwart-om boorde

vlekken staan, die door eene rij van witte, zwajt gerande, in-

eenloopende haarbosjes begrenst werden ; hierna komt eerst de

bruingele grondkleur en dan , aan wederzijde , eene rij dier

vlekken , die van boven af aan in afdalende grootte neder-

loopen en zwart geboord zijn met eenige witte haartjes op de

randen , en eindelijk eene rij van ronde eveneens gekleurde vlek-

ken midden over den buik , die niet zeer duidelijk afgcteekend

en door witte haarbosjes omzet zijn. De borst is iets bruiner,

aan de zijde , bij den vleugelwortel , en in het midden met witte

Jiuarbosjcs bezet , welke laatste bij sommige exemplaren aan

10
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de kanten zwart ingevat zijn. Ook de gordelband der boven-

zijde vertoont zich hier min of meer duidelijk en \\il.

De boven- en ondervleugels loopen van den wortel af breed uit.

De eersten zijn aan den vleugelpunt rond omgebogen en iets la-

ger, bij sommige exemplaren meer, bij anderen minder, diep

ingesneden ; de tweeden verlengen zich bijna regtstandig tot verre

beneden het ligchaam. De grondkjeur is tot aan den , al de

vleugels doorsnijdenden dwarsband bronskleurig , namelijk geel-

achtig-bruin met eene groene tint , en daar achter iets lichter

met een onnoemlijk aantal fijne zwarte stipjes bezaaid , Avaarna

de kleur tot aan den buitenrand nog een weinig lichter en aan

de vleugelspitsen geler wordt.

Als eene verlenging van den eersten gordelband van het ach-

terlijf loopt uit den wortel der bovenvleugels in eene opwaart-

sche , eenigzins gebogene rigting een breede witte langslijn

bijna tot op de helft der vleugelbreedte aldaar , waar hij zich

vereenigt met een bol naar binnen gebogen dwarslijntje dat in

eene vorkvormige figuur uitloopt , w aarvan beide punten langs

twee aderen gaan en dikwijls tot aan den groeten dwarsband

reiken , hoewel zij er ook soms op aanmerkelijken afstand van

verwijderd blijven. Aan de bovenste punt is een andere witte

lijn verbonden , die inwaarts gekeerd , naar den bovenrand

doorloopt , dien zij echter meestal niet geheel bereikt. —
- Door

de vereeniging dezer lijnen , die aan de binnenzijde eene licht

rosé tint en aan de buitenzijde een zwart omboorsel hebben ,

wordt een yrij ruim wortelveld begrenst. Op twee derde ge-

deelte der vleugels begint aan den bovenrand de reeds genoem-

de witte dwarsband. Hij maakt op de bovenvleugels twee rond

naar binnen gebogen bogten , Avaarvan de eerste slechts de hal-

ve lengte heeft der tweede , die zich over de ondervleugels
,

eerst iets naar buiten , vervolgens vrij sterk naar binnen en

eindelijk tot beneden , naar den binnenrand
,

gebogen voort-

slingert. Deze gelicele dAvarsband is aan den binnenkant zwart
,

aan de buitenzijde eerst donker rozenrood , daarna door een

meer grij sachtige tint , Avelke zich in de grondkleur verliest
,
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aezüomd. Tusschen dezen dwarsband en de vroeger beschreven

witte lijnen bevindt zich , in de middencel , een halve -maan-

vormioe vlek , die met de holle zijde naar beneden gekeerd is

en daar de vlcugelader raakt , van waar zij tot in den bogt

van den dwarsband oploopt, zonder echter de bovenader geheel

te bereiken. Deze halve-maan is aan den bovenspits eenigzins

hoekig en geheel wit doorschijnend , van boven zwart gezoomd
,

van onderen lichtbruin ingevuld ; de ruimte tusschen haar en

het eerste witte dwarsbandje is donkerder dan de grondkleur.

Aan de vleugelspits ligt eene paarsche vlek , die zich niet

tot aan den buitenrand uitstrekt, doch van dezen door een wit

geslingerd lijntje , dat uit den bovenrand ontspringt , w^ordt af-

gescheiden. Onder dit lijntje , iets meer buitenwaarts , staat

tusschen twee aderen , een oogpunt , dat eenigzins langwerpig

en op de lange zijde iets wijder uitgebogen is ; de bovenrand

van dit oog is door eene witte , zwart geboorde lijn begrensd , de

binnenruimte met zwarte stipjes bezaaid en de onderkant don-

ker ZAvart ingevuld , terwijl over het geheel een blaauwachtige

tint li<Tt. Hier achter slingert 'zich een fijne zwarte booglijn
,

die , onder het oog
,

groenachtig bruin wordt en zich aan den

onderkant der vleugels in de grondkleur verliest ; iets vóór dit

liintje , even als daarachter , is de kleur lichter. Voor de fran-

ie, welke zeer smal en slechts weinig lichter is, bevindt zich

notr een dergelijke breedere, doch overigens zeer flaauwe boog-

lijn ^ die door een fijn geel lijntje aan den buitenkant afgezet

is. Op de ondervleugels bemerkt men op ongeveer '/. van den

wortel een' vrij breeden witten band , die rond opwaarts gebogen
,

zich niet ver van den bovenrand met den grooten dwarsband

vereenigt en aan den onderkant zwart gezoomd is. Hieronder

bevindt zich, in de middelcei , op de beneden -ader rustend

en de boven-ader niet rakend , even als op de bovenvleugels

eene halvemaan-vormige vlek , Avelke echter korter , eenigzins

breeder en hoekiger in het midden en minder sterk oploopend

is. Zij is eveneens wit en doorschijnend en aan den bovenrand

eerst met een fiin geel lijntje , vervolgens donker zwart om-

10*
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boord, terwijl ook de vleugelruimte daarboven, tot aan den

witten band , door zwart verdonkerd is ; de binnenzijde der hal-

ve maan is licht geel-bruin ingevuld. Langs den buitenrand

loopt eerst eene breede , vlekkige booglijn , waarom heen zich
,

aan de binnenzijde, eene lichte bruinachtig-gele tandlijn kron-

kelt , die deze dikwijls op verscheidene plaatsen doorsnijdt en

dan tot in de grondkleur van den buitenrand doorgaat ; hierop

volgt weder eene regelmatig geplaatste donkere booglijn en ein-

delijk nog eene dergelijke , doch veel flaauwcre
,

geel gezoomde

lijn voor de zeer korte , een weinig donkerder franje.

De onderzijde is van dezelfde kleur als de bovenzijde , doch

iets geler ; al de teekeningen schijnen duidelijk maar minder

scherp door , behalve de lijnen , die het vleugelveldje en de

tanden van den vork vormen en de gebogen witte lijn der on-

dervleugels , waarvan men meestal niets , soms alleen sporen

bemerkt.

Aan den bovenrand der ondervleugels staat nog eene gebo-

gene , breede , witte , van onder zwart gezoomde lijn , die aan

den wortel begint , op een kleinen afstand van den rand blijft

en zich met den groeten dwarsband vereenigt. Ook ziet men

somtijds aan den binnenrand ter lengte van het ligchaam eene

uit witte haarbosjes bestaande lijn en meest altijd aan de bo-

venzijde van den buitenrand een kort
,

geslingerd wit lijntje
,

dat op de bovenzijde ontbreekt.

Na deze beschrijving blijft ons nog overig het vermelden

dor verschillende afwijkingen , die wij bij de vlinders waarna-

men. Over het algemeen echter waren deze niet sterk en le-

verden zij vooral geen grond tot het vaststellen van doorgaan-

de variëteiten. Zij bestonden :

i". In de kleur.

2". ïn den vorm en de rigting der halvemaan-vlek.

50. In de gedaante en uitgestrektheid van het kleine dwars-

bandje op de bovcnvlcugels.

Ja de kleur. Deze levert , wat den grondtoon aangaat

slechts weinig verschil op , hebbende nu eens het bniin-gcle
,
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dan weder het meer groene ol" grijsachüge de Lovenliand ;
sleclils

een enkel exemplaar door den Heer Ter Meer te Haarlem ge-

kweekt , maakte daarop eene meer in het oog loopende uitzon-

dering , daar de kleur bij dit voorwerp ros lederkleurig en het best

bij de zoogenaamde ,, couleur ventre de biche" te vergelijken

was, terwijl bovendien het paars van de vleugelspits der boven-

vleugels graauw was en er zich in den d warsband in het ge-

heel bijna geen paars vertoonde. Het tegenovergestelde had

plaats bij een onzer met de bladeren van Cerasus Pennsylvanica

gevoedde wijfjes-vlinders , bij welke het rozenrood van den dwars-

band buitengemeen breed en kleurig was.

Aan deze beide uitersten sluiten zich een aantal overgangen

in verschillende tinten. Nog vindt men bij sommige indivi-

dus een meer zwartachtigen toon over de vleugels verspreid
,

die zich eveneens op de witte banden van het eerste veld uit-

strekt , waardoor deze een minder helder aanzien bekomen.

2". In den vorm en de rig ting der halvemaanvleh. Bij de

achttien vlinders , die wij op dit oogenblik voor ons hebben
,

zijn er, om zoo te spreken geen twee die in dit opzigt zuiver

overeenstemmen. Bij allen echter rust de onderste spits der

halvemaan , onder welke benaming wij het doorschijnende ge-

deelte van deze bedoelen , op de vleugelader ,
terwijl de bo-

venste spits, hoe digt die ook soms aan deze moge naderen,

bij geen enkele de bovenader raakt. De afwijkingen bestaan dan

ook alleen in den meer ronden of längeren vorm en de meer

of mindere schuine rigting , zoodat bij enkelen de ondei;ste spits

tot tegen het, uit den voorrand ontspringende dwarsbandje

reikt , en bij anderen weder op een tamelijken afstand van dit

verwijderd blijft. —Een onzer wijfjes-vlinders, die overigens ge-

heel regelmatig geteekend was , vertoonde zelfs dit verschil op

de beide bovenvleugels.

Dat ook hier de overgangen geleidelijk zijn , zal naauwclijks

betoog behoeven.

3°. In de gedaante en uitgestrektheid van het kleine

dwarsbandje op de bovenvlaigels. Hier rigt zich de ver-



154

scheidenheid geheel en al naar den aderlcop , daar de beide

punten yan den zoogenaamden vork zich steeds langs de aderen

uitstrekken en de opening alzoo , naarmate deze digler bijeen

liggen , ook naauwer wordt.

Bij een onzer vrouwelijke exemplaren namelijk is dit bandje bijna

even ver van dezen als van den bovenvleugelrand verwijderd
,

terAvijl het daarentegen bij een mannelijk exemplaar zoo digt aan

den middelband staat, dat beide zeer korte spitsen van den vork,

zich geheel met dezen vereenigen en daardoor een klein bijna

lond, geheel door Avit ingesloten veldje vormen. Tusschen deze

beide uitersten vindt men alweder een aantal overgangen
,

zonder dat men eene doorgaande variëteit kan aannemen.

Gelijk dit, wanneer men eene menigte vlinders bijeen heeft,

dikwijls het geval is, kan men ook bij deze soort verschillende

misvormingen (monstruositeiten) waarnemen , die bijna immer

hunne oorzaak hebben in eene gebrekkige ontwikkeling uit de

pop , zoodat nu eens een boven- , dan Aveder een ondervleugel

of eenig ander deel achterblijft. Onder dezen verkregen Avij

echter één exemplaar , dat om zijne bijzondere vreemde ge-

daante de aandacht verdient. -—Deze vlinder is een zeer scherp

geteekend. mannetje , Avaarvan de regterzijde volkomen goed ge-

ëvenredigd is , doch de linker geheel misvormd , zijnde de bo-

venvleugel aan die zijde, langs den bovenrand gemeten, 15

miliim. , langs den onderrand , 6 millim. en langs den mid-

delband , 11 millim. korter, terAvijl daarentegen de onder-

vleup^el rondom 2 millim. grooter dan aan de andere zijde

is. Al de teekeningen zijn duidelijk aanwezig , doch op den

kleinen bovenvleugel meer ineengedrongen, chvaar ook de maan-

vlek veel kleiner en de ruimte tusschen het dwarsbandje en den

middelband veel geringer is. Op den grooten linker ondervleu-

gel heeft Aveder juist het omgekeerde plaats , zijnde aldaar de

maanvlek 2 millim. en de afstand tusschen de beide Avitte banden
,

even eens 2 millim. grooter , dan aan de regterzijde. Het

merkwaardige van dit individu is dus de omgekeerde verhou-

ding tusschen de vleugels aan de beide zijden , zoodat het er
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den schijn van heeft of de mindere grootte van den eenen

vleugel voor een gedeelte op den anderen van dezelfde zijde

is overgegaan. Daar nu de regterzijde geene de minste onre-

gelmatigheid vertoont , komt het ons voor dat de misvorming

niet alleen aan eene mindere uitzakking der vleugels , na de

ontwikkeling uit den pop , kan toegeschreven worden , maar

waarschijnlijk reeds in de vroegere toestanden als rups en pop

aanwezig was.

Hermaphroditische voorwerpen ontdekten wij niet.

Wij zijn thans aan het einde van het beschrijvende gedeelte

van ons verslag genaderd en zullen nu overgaan tot het mede-

deelen der bijzonderheden , die wij gedurende de opkweeking

waarnamen en die alzoo op de levenswijze en gedaanteverwis-

seling van het Insect in zijne verschillende toestanden betrek-

king hebben. Om hierbij eene geregelde wijze van bewer-

king te kunnen volgen
,

gelooven wij het best te doen met al

de verschijnselen in de volgorde , waarin zij zich voordeden
,

nalegaan en ons uitsluitend te bepalen tot het vermelden van

datgene , Avaarvan de ondervinding ons de juistheid aantoonde
,

onder voorbehoud echter om , waar de Fransche opgaven van

onze waarnemingen mogten afwijken , dit ter zijner plaatse aan-

tegeven.

De gelegenheid om eene opkweeking der S. Cynthia te kun-

nen ondernemen werd ons door den Heer A. Marchand , mede

directeur der Société Séricicole etc, te Parijs, verschaft; van

Avien wij op onze aanvrage zes grammes eijeren ontvingen die ,

volgens daarbij gevoegd berigt , tusschen den 2"' en 5*^" Junij

gelegd waren en bij ons den lO'^" dier maand aankAvamen. Uit

dezen verscheen reeds op den 9^° dag , namelijk den 1P° Junij

het eerste rupsje , dat tien dagen later door meer anderen ge-

volgd werd, waarna, tot op den 19*", al de eijeren uitkAAa-

men en Avij een getal van ruim 2000 rupsjes verkregen. Met

dezen namen Avij nu Iweedcrlei proeven , dat Avil zeggen ; Avij
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bestemden het eene gedeelte onzer rupsen om in de vrije na-

tuur , het andere , om binnen "'s huis liare ontwikkeling te vol-

brengen. Die der builen leelt "werden behalve op haar natuur-

lijk voedsel de Ailanthus glandulosa , op verschillende boom-

en heestersoorten , als : op wilde Kastanjes , Eiken , Seringen
,

Cerasus Pennsylvanica , Esschen en Willigen geplaatst ; die der

binnenteelt op, Ailanthus glandulosa , Eik en Cerasus Pennsylva-

nica. Proeven op laag groeijende gewassen schenen ons onnoo-

dig , daar reeds in Frankrijk het bewijs was geleverd , dat

eene opkwecking met deze op den duur eenen nadeeligen in-

vloed op de gezondheid en ontwikkeling der rupsen uitoefent.

Wij verkozen bij voorkeur de genoemde boom- of heester-soorten

omdat de meesten dezer zeer vroeg in het voorjaar uitbotten
,

terwijl de eik , zoo de teelt op dezen gelukte , het voordeel

aanbood , dat men een aantal beplantingen reeds dadelijk in

gereedheid zoude vinden.

De op kastanje geplaatste rupsen stierven allen , zoo wel

buiten als in de vlugten , binnen twee dagen tijds , zoo dat dit

voedsel , waarvan zij bepaald gegeten hadden , haar doodelijk

was. Op de eiken groeiden zij eerst vrij wel , doch begonnen

al spoedig achter te blijven en weg te kwijnen, waarvan het ge-

Tolw was dal] de weinig overgeblevenen naauwelijks half vol was-

sen waren , toen wij reeds poppen van de met Ailanthus ge-

kweekten bezaten ; ook bragten wij geene enkele tot verandering.

De seringen schenen aanvankelijk goede uitkomsten te zullen

geven ; echter bleek het later dat , hoewel de rupsen en pop-

pen tot volkomen wasdom kwamen , hare ontwikkeling veel

langzamer was voortgegaan en de metamorphose eerst eene

maand later, dan gewoonlijk op den Ailanthus, plaats greep. De

proeven op esschen en willigen waren evenmin voldoende. Al-

leen op de Cerasus Pennsylvanica hielden de rupsen , voornamelijk

die der buitenleelt ,
gelijken tred met die van den Ailanthus ,

en kwamen de vlinders gelijktijdig uit ; ook bleven de cocons

in prootte niet achter. Van al de toegediende voedselsoorten

^Yas dit dus het eenige, dat een gunstig resultaat opleverde^
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Deze 'ontdekking is nu , wat het doen van aanplanlintren betreft
,

wel van weinig aanbelang , zullende men in dat geval toch onge-

twijfeld het verstandigste handelen met den Ailanthus te verkiezen
,

echter ware het mogelyk dat zij van nut bleek te zijn , bij het

vervroegen der eerste generatie , daar men dan zoude kunnen

beginnen met de jonge rupsjes eerst met Cerasus Pennsylvanica

te Toeden , hetgeen gemakkelijk zoude zijn door eenige dezer

heesters tusschen de Ailanthus-boompjes in te plaatsen , op welke

laatsten de rupsen dan later van zelf zouden overqaan. Eene

dusdanige verwisseling van voedsel is ons gebleken in het minst

niet nadeelig op de ontwikkeling te werken.

Gelijk te verwachten was, slaagde de opkweeking op Ailan-

thus-boompjes in de vrije natuur verreweg het best. De rups-

jes , die door ons gedeeltelijk terstond na hunne geboorte
, ge-

deeltelijk nadat zij een paar dagen , binnen s' huis
, gevoed wa-

ren geweest , op dezen werden geplaatst , tierden welig , zon-

tier dat zich eenig spoor van zieìite voordeed , ook had noch

de sterkste afwisseling van weder, noch regen, noch storm eeni-

gen nadeeligen invloed op den geregelden en snellen voortgang

van den groei.

De binnenteelt moest uit den aard der zaak eenigzins gebrek-

kig zijn. Versehe lucht , regen en zonneschijn komen daarbij

slechts onvolledig of kunstmatig tot de rups, die daaraan even-

wel voortdurend behoefte heeft ; ook verliezen de bladeren al

spoedig hunne frischheid , waaraan zelfs eene gestadige verver-

sching niet geheel kan te gemoet komen, In weerwil van dit alles

is zij echter vrij goed geslaagd ook wat betreft het verkrijgen van

cocons , vooral door de rupsen , na de laatste huidwisseling in

de buitenlucht te plaatsen op horren van gevlochten ijzerdraad
,

waardoor zij de laatste levensdagen , zoo belangrijk voor de

goede zijde-productie , in eenen meer natuurlijken toestand

doorbragten. De rupsen bleven niettemin over het altremeen

bijna 10 mm, kleiner dan de buiten geteelden , bereikende zij

zelden meer dan 65 tot 70 mm.

Wij komen dus ten laatste tot de vrij zekere gevolgtrekkin<y
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resultaten belooft, en dat men de rupsen in de vrije natuur op

deze boomen zal moeten opkweeken , atìI men het voordeel deel-

achtig worden , dat in eenen teelt op groote schaal kan gele-

gen zijn.

De jonge rupsjes hebben in de wijze, waarop zij zich, steeds

aan de onderzijde der bladeren
,

gezellig bijeen houden eenige

overeenkomst met die van Pygaera Bucephala ; zij veranderen

slechts weinig van plaats en verlaten alleen dan de bladeren ,

wanneer deze bijna geheel afgevreten zijn , terwijl zij in te-

genstelling der meeste andere rupsensoorten
,

gedurende hare

eerste levensperiode de volwassen bladeren verkiezen en later ,

doch slechts weinige dagen voor hare inspinning , het jonge

blad voortrekken.

De eerste vervelling had plaats 9 dagen na de geboorte , de

tweede 7 dagen na de eerste , de derde 6 dagen na de tweede

en de vierde 8 of 9 dagen na de derde. Voor iedere vervel-

ling blijven de rupsen nagenoeg tweemaal vierentwintig uren

onbeweeglijk stil zitten , zonder eenig voedsel te gebruiken
,

terwijl het eerste wat zij na hare vervellingen nuttigen , uit

een groot gedeelte der afgestroopte rupsenhuid bestaat. Kort

voor de tweede huidverwisseling begonnen zij hare vroegere le-

venswijze te verlaten en zich afzonderlijk over de bladeren te

verspreiden , hoewel er toch steeds eenige geneigdheid tot ge-

zelligheid overblijft en men , tot na de laatste vervelling meest-

al eenige rupsen bijeen vindt. Aan regen schenen zij eene

fl^roote behoefte te hebben ; ook was het blijkbaar dat zij het

water opslorpten en daarna met meer smaak aten ; deze be-

geerte naar vocht is misschien de oorzaak dat men haar menig-

maal in de flesschen waarin men , bij binnenteelt , het voedsel

plaatst , zal verdronken vinden , zoo men geene zorg draagt om

de opening goed te sluiten.

De sterfte was over het algemeen gering , vooral onder de rupsen

der buitenteelt , die door geen parasitische insecten of mieren

werden aangedaan ; alleen ontdekten wij eenmaal dat de larve van
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een' Hemerobius eene rups verslond , doch dit insect komt niet

menigvuldig p,enoeg voor , om er bij eene opkweeking in het

groot veel schade van te duchten. Ook van de vogels on-

dervonden wij geen nadeel , hetgeen misschien , voor een ge-

deelte te danken was aan onze zorg om de Ailanthus-boomen

met linten en stukjes gefoelied spiegelglas te behangen. Door

deze gunstige omstandigheden is het verklaarbaar dat Avij van

een boompje , waarop wij , dadelijk na hun uitkomen uit het

ei , 55 rupsjes geplaatst hadden , 31 poppen opzamelden.

Acht of negen dagen na de laatste vervelling waren de

meeste rupsen volwassen , zoodat haar geheele leeftijd van 55

tot 44 dagen bedroeg en het tijdsverloop tusschen het leggen

der eijeren en het inspinnen 44 tot ongeveer 60 dagen was
,

hetgeen eenigzins van de Fransche opgaven verschilt , die slechts

40 tot 45 dagen , in het geheel , aannemen. Wanneer de

tijd tot hare inspinning nadert , begint de rups eerst eenigen

tijd onrustig heen en Aveer te kruipen , waarna zij het lig-

chaam van drekstoffen en eenig vocht zuivert en zich tot het

vervaardigen van haar cocon gereed maakt. Ten dien einde

brengt zij , zoo zij zich namelijk buiten en dus geheel onbe-

lemmerd in hare handelingen bevindt , eenige bladeren , bij

voorkeur aan de uiteinden der takken, bijeen en bevestigt de-

zen met lange en stevige draden aan de takken zelven , ten

einde bij het afvallen der bladeren het behoud der pop te ver-

zekeren ; vervolgens spint zij haar cocon tusschen een blad
,

dat zij in dier voege ombuigt , dat het dit grootendeels om-

sluit. Bij het spinnen draagt zij zorg voor het bewaren eener

opening aan het boveneind van het cocon, die zij
,

gelijk wij reeds

boven zagen , met onafgebroken , in de lengte gesponnen dra-

den bewerkt, terwijl de andere draden zigzagsgewijze geplaatst

worden ; zij rust menigmaal , doch steeds zeer kort van haren

arbeid en drukt , van tijd tot lijd , met het ligchaam te^en

het gesponnene aan om dit te verruimen en den vereischten

Torm te geven.

ïn6of8 uren is het uitwendige van het cocon gewoonlijk pq-
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heei Toltooid , soms zelfs reeds in 5 of 4 uren.

De rupsen , die in vluglen bewaard werden , sponnen meestal

hare cocons te<jen het gaas , anderen die op liorren van gevloch-

ten ijzerdraad buiten gekweekt werden , aan de onderzijde van

dezen. —Sommigen maakten zelfs , wanneer zij in hare be-

Averking gestoord werden , in het geheel geen cocon en ver-

anderden ongedekt in poppen. Hoeveel dagen de rups juist

noodig heeft om na hare inspinning tot pop te worden , is

eenio^zins moeijelijk te bepalen , daar dit waarschijnlijk wel min

of meer verschillen zal ; echter vonden wij , na drie of vier

dagen , de rupsen nog onveranderd , doch met den achtsten

dag ontdekten wij de poppen , zoodat de metamorphose meestal

tusschen vijf en acht dagen zal plaats grijpen.

De rups , die waarschijnlijk de eerste was , welke op Neder-

landschen bodem , Ailanthus- of misschien beter gezegd , Cyn-

thiazijde vervaardigde, spon zich in op den 16'"" Julij
,

juist

55 dagen nadat zij uit het ei gekbmen was. Van dien tijd af

vermeerderde dagelijks ons aantal cocons , zoodat wij reeds , op

den 27™ Julij , 100 en eenige dagen later , tot over de 300

van dezen , bijeen hadden.

Wij bewaarden onze poppen in een tamelijk op de zon lig-

gend vertrek , waar de atmospheer tusschen 19 en 25 graden

Cels. afwisselde en verkregen onzen eersten vlinder , zijnde een

wijfje , op den 27'" Aug. , des middags tusschen één en tAvee ure
;

drie dagen later verschenen er gelijktijdig 4 mannetjes , waarna

zich achtereenvolgend , tot in de eerste helft van September , de

meeste vlinders ontwikkelden , hoewel enkelen tot in October

achterbleven en de laatste zelfs eerst den 18"* dier maand te

voorschijn kwam.

Wij kunnen dus rekenen dat er 42 tot 52 dagen verloopen ,

alvorens de pop in vlinder verandert , en verkrijgen dan , zoo

wij de 44 tot 60 dagen der vroegere periode daarbij tellen
,

eene tijdruimte van 86 tot 112 dagen voor de geheele gedaan-

teverwisseling. Hier vertoont zich Aveder cene afwijking der

Fransche opgaven , daar volgens deze slechts 66 lot 71 dagen
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in hel geheel daartoe noodig zijn en liet veranderen der pop-

pen in vlinders in 26 dagen geschiedt, wanneer men deze na-

melijk op eene temperatuur 20 tot 25 graden Cels. houdt. Dit

laatste verschil, dat van 16 tot 26 dagen bedraagt, is waar-

schijnlijk, voor een gedeelte, toe te schrijven aan de omstandig-

heid , dat in de bewaarplaats onzer poppen de temperatuur

iets lager was en vooral des nachts, meer afwisselde dan in die

der Franschen , waar deze noimale bleef.

Ruim een zesde gedeelte der poppen kwam niet uit en zal

zich eerst in het voorjaar van 1862 ontwikkelen , doch het is

te verwachten , dat niet allen de vlinders zullen uitleveren ,

en er nu reeds eenige gestorvenen onder zullen zijn.

Als de beste wijze om deze poppen gedurende den winter te

bewaren , Avordt opgegeven om haar , bij getallen van honderd ,

aanterijgen , echter zoo , dat het cocon niet beschadigd wordt
,

en vervolgens op eene plaats op te hangen , waar de tempera-

tuur hooger of lager kan zijn , naarmate van het tijdstip
,

TV'aarop men de ontwikkeling verlangt.

De vlinders komen op onbestemde tijden van den dag te voor-

schijn , evenwel meenden wij op te merken , dat zulks het

menigvuldigst geschiedt des morgens vroeg , des middags tus-

schen 2 en 3 ure en des avonds tusschen 6 en 7 ure. Bij het

verlaten van het poppenvlies spuiten de vlinders van beide ge-

slachten een melkachtig wit , weinig doorschijnend vocht uit
,

hetgeen na de paring , bij de wijfjes nogmaals plaats heeft ; de

kleur is dan echter bruin. Om zoo veel mogelijk zeker van ei-

jeren voor de tweede generatie te zijn , volgden wij de metho-

de van Lamote-Baracé en plaatsten wij onze vlinders in ruime

Tlugten des nachts in de buitenlucht , met het gunstig gevolg
,

dat wij lederen morgen, de meeste wijfjes gepaard vonden

en spoedig een groot aantal eijeren verkregen. De vereeni-

ging der seksen duurde soms zes uren , meestal echter langer
;

ook schaadde het aan de vruchtbaarheid der eijeren niet of

zich, bij het in eene andere vlugt overplaatsen , de paren van

elkander scheidden.



142

Bij het uitkomen van ons eerste wijfje bezaten wij geene mannen;

ook droogden de eijeren , die dit wijfje, twee dagen daarna af-

zette, later allen in. Toen er echter op den derden dag ook

mannetjes te voorschijn kwamen , volgde de eerste paring, waarna

het wijfje weder eijeren legde en op nieuw paarde om daarna nog

eenige eijeren aftezetten , die later allen uitkwamen. Zoodra

wij ontdekt hadden dat de paring bij dezelfde individus meer-

malen plaats greep , besloten wij dit punt nader te onder-

zoeken , ten einde te kunnen beoordeclen in hoe verre deze

omstandigheid op de ontwikkeling der eijeren van invloed zou-

de zijn.

Wij teekenden daarom de vlinders van verschillende paren
,

in vereenigden toestand , door hun stukjes uit de vleugels te

knippen en bevonden toen dat de meeste wijfjes tweemaal paar-

den , doch steeds met andere mannen , en dat de mannetjes dit

somtijds driemaal deden eveneens met in acht neming derzelfde

afwisseling, zoodat wij nimmer hetzelfde paar op] nieuw te zamen

aantroffen. Wij hielden thans ook de eijeren afzonderlijk van

•wijfjes die eenmaal , van anderen , die tweemaal en van sommige

die tweemaal met mannetjes , die zulks voor de derde maal deden
,

gepaard waren geweest , en kwamen later tot de vrij zekere

overtuiging dat deze paringen van geene uitwerking op de ont-

wikkeling der eijeren zijn , daar allen even goed uitkwamen
,

en wij zelfs van een versch uit de pop gekomen wijfje, waarmede

wij een mannetje, dat reeds tweemaal gepaard geweest was, op

nieuw deden paren , eijeren verkregen , waarvan geen enkel terug

bleef.

Eene opmerking , die wij reeds spoedig maakten , had betrek-

king op het geringe aantal eijeren , dat wij in vergelijking der

Fransche narigten , meenden te bekomen. Het getal van 200

tot 429 scheen ons door geen enkel wijfje , in de verte zelfs
,

bereikt te worden, weshalve wij ook te dien aanzien proefnemin-

gen noodig achten , zoowel om te kunnen bepalen of werkelijk

onze vlinders , in het aantal eijeren , beneden die der Fran-

schen bleven , als om nategaan of er niet mogelijk eene oor-
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zaak te vinden ware , waardoor een gedeelte in het ligchaam

achterbleef. —Wij zullen eenige onzer uitkomsten dienaan-

gaande opgeven , waaruit tevens nog het getal eijeren , dat op

de vier of vijf achtereenvolgende dagen na de paring afge-

zet wordt , zal blijken. Na het openen van eenige wijfjes , die

nog niet gelegd hadden , bevonden wij in het ligchaam :

Yan een ongepaard wijfje 202 ontwikkelde en ongeveer 50

niet ontwikkelde eijeren
;

Van een ander ook ongepaard wijfje 177 ontwikkelde en

ongeveer 50 niet ontwikkelde
;

Van een derde wijfje , dat wel gepaard was geweest , doch nog

niet gelegd had , 163 ontwikkelde en ongeveer 50 niet ontwikkelde;

Zoodat wij , alle de eijeren , zoowel de ontwikkelde als de

niet ontwikkelde bijeen tellende , een getal van 213 tot 252

voor elk wijfje verkrijgen.

Onze wijfjes bleven dus in dit opzigt ten achteren, daar zelfs,

wanneer zij al hare eijeren afgezet hadden , dat op verre na

het geval niet was , het aantal van dezen nog beneden de

Fransche opgaven , waarvan wij de juistheid meenen te mogen

aannemen , zoude zijn.

Twee eens gepaard hebbende wijfjes , die wij afzonderlijk hiel-

den , legden :

den



144

Bij dit laatste paar bevonden wij , na opening , nog 102

goed ontwikkelde eijeren , namelijk bij het ééne 24 , bij het

andere 78 ; elk ^vijfje bevatte dus 169 eijeren, waarvan zij er

slechts 118 afzette.

Een eens gepaard hebbend wijfje legde l2o en hield bij

zich 95 eijeren.

Een ander wijfje , dat yoor de 2* maal met een mannetje , dat

zulks voor de 5'^ keer deed
,

gepaard was geweest en tusschen

deze paringen weinig of niet gelegd had, gaf 155 en hield bij

zich 77 eijeren.

Yun drie eens gepaard hebbende wijfjes bekwamen wij 272 en

bevonden, na opening, bij het eene nog 149, bij het tweede

157 en bij het derde Ilo eijeren.

De beide wijfjes , die het beste resultaat gaven , zetten 304

eijeren af, terwijl het eene slechts 10, het andere 41 benevens

eenige weinige niet ontwikkelden terug hield.

Behalve deze proeven , deden wij nog een aantal anderen
;

die het onnoodig is hier allen optegeven en kwamen door deze

en de boven vermelde tot de gevolgtrekking dat onze wijfjes van

60 tot 1C8 eijeren legden. Ook verzekerden wij ons , door het

openen van eene groote menigte Avijfjes , zoo wel van binnen-

als buitenteelt , die gedeeltelijk binnen 's huis
,

gedeeltelijk in

de opene lucht bewaard werden , dat deze , het zij na een of

meermalen gepaard te zijn geweest, van 10 tot 157 eijeren bij

zich hielden. Het was ons niet mogelijk eene oorzaak te ont-

dekken , waaraan dit gebrekkige leggen kon toegeschreven wor-

den en ieder die zich de moeite gegeven heeft om onze waarne-

mingen te volgen , zal met ons tot de overtuiging komen , dat

zelfs het bepalen eener tamelijk zekere verhouding tusschen

het gelicele aantal eijeren en dat hetwelk afgezet of terugge-

houden wordt , niet raadzaam is , daar de cijfers zoo zeer uit

een loopen , dat men slechts gissingen zoude kunnen wagen,

Guérin-Méneville geeft in zijne ,, Education des vers à soie etc.

alleen op dat de wijfjes van 200 tot 429 eijeren leggen , zon-

der niet een enkel woord van arli terbi ij vende eijeren te gewagen.
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Het zal dus noodzakelijk zijn , aangaande dit punt een nader

onderzoek intestellen , omdat het , bij eene opkweeking op groo-

te schaal , van het uiterste gewigt is voor het verkrijgen van

een genoegzaam aantal eijeren te kunnen zorg dragen. Als

eene merkwaardige bijzonderheid , herinneren Avij nogmaals aan

de meerdere zwaarte onzer eijeren in vergelijking met de Fransche

opgaven , waardoor men ook het minder groot aantal dat door

wijfjes werd afgezet , eenigzins zoude kunnen verklaren.

Van 290 vlinders mannetjes en Avijfjes , dooreen geteeld ,

verkregen wij nagenoeg 12000 eijeren, hetgeen, zoo wij een

gelijk getal voor beide sexen aannemen , slechts 83 voor ieder

paar bedraagt.

Het leven der wijfjes duurt over het algemeen iets lano^er
,

dan dat der mannetjes , aangezien deze meestal binnen zes of

zeven
,

gene soms eerst na twaalf of veertien dagen sterven.

De eijeren , waaruit wij thans de rupsjes der tweede genera-

tie moesten verkrijgen en die door ons op eene plaats bewaard

werden, waar de atmospheer van 19 tot 21 graden Cels. af-

wisselde, kwamen juist in 12 dagen uit, anderen, waarbij wij

geene kunstmatige warmte aanwendden , iets later; sommigen

zelf eerst na 24 dagen , dus in het dubbele van dien tijd.

Slechts zeer weinigen bleven o verliggen en zullen zich , daar

zij tot op heden niet ingedroogd zijn , misschien nog in het

voorjaar ontwikkelen.

Eene proef om eijeren , die wij te dien einde in een' ijskel-

der plaatsten, door middel van koude tot het volgende jaar

terug te houden mislukte , ten gevolge van vochtigheid. Men

zal ons echter toestemmen dat deze ongunstige uitkomst geen

genoegzaam bewijs is, om daaruit met zekerheid afteleiden dat

dit doel niet te bereiken zoude zijn , weshalve het van veel

belang Avare door meer waarnemingen uittemaken , in hoe

verre de ontwikkeling van eijeren of poppen , op eene of an-

dere wijze, kan vertraagd worden.

Wij verkregen onze eerste rupsjes op den 13*" September

CR behandelden dezen nu eveneens als vroeger. *

11
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In den beginne ging alles naar wensch , echter bemerkten

wij al spoedig dat zij minder welig tierden en vooral veel meer

tijd tot hare vervellingen gebruikten. —Om ook ten dien

opzigte vergelijkingen met de eerste generatie te kunnen ma-

ken , hielden wij eenige rupsen der binnenteelt afzonderlijk

en stelden wij ons tevens in staat die der buitenteelt goed te

kunnen nagaan.

Bij binnengekweekten , die 17 —18 September geboren waren,

namen wij waar :

de V vervelling op den 30'=" September

de 2* » » » 6'" en 7"" October

de 3* » » » 13*" October

de 4« » » » 28«" en 30"=" October.

Bij buitengek weekten van 16 September had

de V vervelling plaats den 2*" October

de 2« » » 10"^" October

de 3* » » 1*" November.

Voor iedere vervelling bleven de rupsen nu , in plaats van

tweemaal 24 uren , vier, soms meer dagen stil zitten , alvorens

zij hare huidwisseling volbragten , waaruit bleek dat er in de wijze

van ontwikkeling een groot verschil met vroeger heerschte.

Ook ging de groei , naarmate zich de herfstlucht meer deed

crevoelen , minder goed voort en begonnen de rupsen , in weer-

wil van het bij uitstek fraaije October-weder en van den

overvloed van voedsel , dien de Ailanthus-boomen nog steeds

opleverden , Aveg te kwijnen en zoo zeer te verzwakken dat

zij de kracht , die zij anders in zeer groote mate bezaten , om

zich stevig aan de bladeren te kunnen vastklemmen
,

geheel

verloren en van de boomen afvielen. Het gevolg was dan ook

dat de meesten reeds bij eene temperatuur van 8 graden Cels.

wegstierven en de nog overgeblevenen eveneens zoodra de

nachtvorsten waren ingevallen , zoodat er in het begin van

November geen enkele meer in leven was.

Als een bewijs dat, ook zelfs zonder dat, de teelt niet zoude

gelukt zijn , kan dienen dat de rupsen , die wij binnen 's huis
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opvoedden en die dus reel minder den invloed der koude onder-

vonden , even slecht doorgroeiden en dat wij er , zelfs tot in het

laatst der maand December nog eenigen overhielden , die wij met

het loof van schorseneren voedden en die ten laatste allen we^--

kwijnden , zonder dat een enkele tot pop werd.

Na deze uitkomst gelooven wij met zekerheid te kunnen aan-

nemen dat eene tweede generatie
,

geheel aan de werking on-

zer luchtstreek overgelaten
,

geene kans van slagen heeft.

Mögt men nu ook hier te lande , even als men dit in andere

gedeelten van Europa doet
,

proeven willen nemen om de rups

op groote schaal aan te kweeken , ten einde het voordeel dat haar

zijde-voorbrengend vermogen kan opleveren , met grond te kunnen

beoordeelen , zal men dit doel op tweederlei wijze kunnen be-

reiken , het zij door de eerste generatie te vervroegen , het zij

door zich slechts tot eene enkele te bepalen, in het eerste

geval zal men de poppen
, gedurende den winter , eene warmte

van 16 tot 20 graden Cels. luoeten verschaffen , zullende deze

dan volgens Guérin Méneville reeds in Mei de vlinders uitleve-

ren , waardoor men misschien eene genoegzame tijdruimte voor

de ontwikkeling eener tweede generatie zal verkrijgen. Ook

ware het te beproeven deze laatste te erlangen door middel

der uit S. Cynthia en S. Arrindia gekweekte Hybriden , die

zich , zoo als wij reeds boven zagen , blijven voortplanten en

even groote en goede cocons als hunne stamouders vervaardi-

gen. Men zoude dan , daar het bekend is dat bij S, Arrindia

eene opvolging van generatien plaats heeft, die bij S. Cynthia

slechts tot twee, hoogtens tot drie beperkt is, moeten onder-

zoeken in hoe verre de invloed der S. Arrindia zich aan deze

Hybriden mededeelt en dezen daardoor het vermogen geeft spoe-

diger hunne metamorphose te volbrengen, Behooren evenwel

S. Cynthia en Arrindia werkelijk tot dezelfde soort en is de

meerdere vruchtbaarheid der laatste alleen aan een warmer

klimaat toeteschrijven , dan zal deze proef waarschijnlijk geen

gewenscht gevolg hebben , hoezeer Avij het allezins belano^rijk

11*
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achten , dat die genomen worde. Zoo men zich slechts tot

cene enkele generatie bepaalt , zullen de eijeren door middel

der overwinterende poppen moeten verkregen worden en de

ontbrekenden uit het buitenland aangevuld. *

Het komt ons niet onwaarschijnlijk voor , dat men , zoo na-

melijk eenmaal het voordeelige der teelt zal bewezen zijn, aan

deze laatste wijze van kweeking de voorkeur zal geven , om-

dat het aanwenden van kunstmatige warmte , waartoe boven-

dien niet ieder in de gelegenheid is , steeds onkosten zal ver-

oorzaken , zelfs dan nog , wanneer zich al enkele personen

meer uitsluitend daarop willen toeleggen en de eijeren ver-

krijgbaar stellen.

Deze enkele generatie zoude wel een geringer aantal co-

cons opbrengen , doch alles bijeen genomen , mogelijk min-

der onvoordeelig blijken te zijn, dan dit aanvankelijk schijnt,

daar men toch niet zal kunnen aannemen dat dezelfde hoe-

veelheid boomen , die men voor de eerste generatie heeft

noodig gehad , voldoende zal zijn om ook de tweede te kun-

nen voeden en alzoo een dubbelen oogst opleveren. Wie dus

deze verlangt optekweeken, zal wel degelijk moeten zorgen

een genoegzamen voorraad voedsel voorhanden te hebben en de

primitive aanplantingen veel uitgestrekter moeten maken dan

dit voor eene enkele generatie nodig ware. Zoo men nu de-

zelfde beplantingen , die men anders voor twee generatien zou-

de behoeven , slechts voor cene bezigde , dan konde men ook
,

in verhouding, een veel grooter aantal rupsen gelijktijdig daar-

mede voeden , orndat het in dat geval doelloos zoude zijn

een gedeelte der beplanting te sparen en de boomen zeker

minder zouden lijden, dan wanneer men die gedurende hunnen

geheelen groeitijd van blad berooft.

Eene voorname zaak , die ook door de Chinezen aanbevolen

wordt , is het berekenen van het aantal rupsen , dot met cene

bepaalde hoeveelheid blad kan groot gcbragt worden , daar

men , bij eene overvoering van dezen
,

gevaar zoude loopen
,

ten laatste ,
gebrek aan voedsel te krijgen. Men lieeft dan
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ook reeds in Frankrijk eenige berekeningen dienaangaande ge-

maakt, \yaarvan later echter de deugdelijkheid, len opzigte

van ons land , zal moeten aangetoond worden. Volgens deze

stelt men dat een Ailanthus-boom gemiddeld eerst het derde

jaar tweemaal , dat is , bij elke scheut , één Kilogramme bla-

deren oplevert en dat men 10 Kilogr. zal noodig hebben om

1 Kilogr. volle cocons te verkrijgen. Hoewel wij nu uit eigen

ondervinding niets kunnen beslissen en het dus ons doel niet

kan zijn om door cijfers het bewijs te willen leveren dat

eene opkweeking der rups in het groot voordeel zal geven
,

geiooven wij echter onzen lezers geene ondienst te zullen doen

met hier de berekening overtenemen gelijk die door Guérin

Méneville aan den Keizer der Franschen werd voorgelegd.

De schrijver gaat daarbij van de volgende veronderstellin-

gen uit :

1°. dat het opzigt kosteloos is.

2°. dat de landerijen voor niet worden afgestaan.

3°. dat de Ailanthus-planten voor 20 francs de duizend

verkrijgbaar zijn.

4°. dat 10 Kilogr. bladeren 1 Kilogr. volle cocons ople-

veren.

5°. dat 1 Kilogr. 450 volle cocons bevat en deze in gewigt

gelijk staan met 2400 ledige cocons.

6°. dat de ledige cocons voor den prijs van 5 fr. het Ki-

logramme te verkoopen zijn , terwijl hij de gelicele re-

kening over de tien eerste jaren slaat en eene uitge-

strektheid gronds van zes bunders aanneemt op welke

5000 boomen
,

per bunder
,

geplant zijn op rijen van

2 meters afstand , bij een onderlingen afstand van 1 meter.

Hij verkrijgt dan aan :
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Wij laten deze becijfering natuurlijk geheel voor rekening

van den schrijver , doch gelooven dat het niet overbodig zal

zijn de waarheid daarvan aan eigen onderzoek te toetsen.

Bovendien merken wij nog aan dat men , zoo het opzigt al

kosteloos moge zijn , toch verstandig zal handelen met voor

den koop of huurprijs van den grond eene som uittetrekken ,

daar het slechts uiterst zelden zal voorkomen dat land , het-

welk hoegenaamd geene waarde bezit , niettemin de geschikt-

heid zal hebben om Ailanthus-boomen te doen wassen. Wat

den prijs der planten en de waarde der cocons aangaat , is

ons uit de opgave van A. Marchand te Parijs gebleken , dat

de eersten werkelijk bij hem voor 20 fr. de 1000 te verkrijgen

zijn en de laatsten voor 3 à 4 fr. naarmate van hunne gehalte ,

worden aangekocht.

Omtrent de verhouding van 10 kilogr. bladeren tot 1 kil.

cocons , kunnen wij geen oordeel vellen , niettemin zal men

steeds een veel grooter aantal rupsen op de boomen moeten

plaatsen , om zeker te zijn dat men het bedoelde aantal cocons

zal verkrijgen , daar er steeds eenigen zullen te gronde gaan
,

zelfs dan wanneer men zooveel mogelijk voorzorgen tegen de

vogels neemt.

Ook zal het nog te bezien staan of zich geene ziekten , als

gevolg der opeenhooping van een overgroot aantal individuen

zullen openbaren en of de scherpe lucht der jonge Ailanthus-

bladeren werkelijk het vermogen zal bezitten om , zoo als

men beweert , insecten afteweren en dus de rupsen voor den

angel van sluipwespen zal kunnen vrij waren en dezen al-

zoo het lot doen misloopen dat , bij eene groote vermenigvul-

diging , soorten als die van Trachea Piniperda en anderen

treft.

Men zal zich misschien verwonderen dat de prijs der ledige

cocons slechts op 5 à 4 francs het kilogr. berekend is, vooral

zoo men daarbij bedenkt dat 2400 tot 3000 van dezen ver-

eischt worden om dit gewigt uittemaken. De oorzaak hiervan

ligt dan ook niet zoo zeer in de hoedanigheid der zijde zelve
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als wel in de nog zeer gebrekkig;e wijze , wîsarop men de

grondstof tot op heden in Europa behandelt , zoodat men

er, bij lange na, het voordeel niet uittrekt dat er wer-

kelijk in aanwezig is. Men heeft namelijk liet middel nog

niet gevonden om de cocons even als die der B. Slori af te

haspelen en is dus genoodzaakt deze op dezelfde wijze als

den afval der zijde en de doorgevreten cocons dier soort

te behandelen , waardoor men eene stof bekomt , die in waar-

de verre beneden die staat welke men door afhaspeling ver-

krijgt. Het groote bezwaar wordt door Guérin-Méneville vooral

aan den vorm van het cocon toegeschreven , dat van voren eene

opening bezit en zich dus gemakkelijk met water opvult , zoo-

dat het eene zwaarte verkrijgt , die bij de bewerking den draad

zeer ligt doet afbreken ; ook is de gomachtige slof , die bij

het cocon van ß. Mori ongeveer een vierde van het gelicele

gewigt bedraagt , hier even eens aanwezig en schijnt daarbij

veel bezwaarlijker op te lossen. Eenige genomen proeven be-

wezen ons het moeijelijke der afhaspeling en gaven geen vol-

doend resultaat , echter gelukte het ons een met soda en

zeep gekookt cocon voor een gedeelte aftewinden , waaruit

wij de gevolgtrekking tot het uitvoerbare der zaak meenen te

mogen afleiden.

Men heeft eerst gedacht dat de draden aan de opene zijde

van het cocon afgebroken waren , doch later met zekerheid uit-

gemaakt ,
gelijk ook wij dit bemerkten , dat zulks het geval

niet is ; echter is het niet te ontkennen dat de draad daar

ter plaatse het menigvuldigst afbreekt.

Ten tijde van d'Incarville was men in China op dit punt

even onwetend als thans in Europa ; tegenwoordig echter is

zulks het geval niet meer en is men er in geslaagd om de

cocons aldaar , even goed als die der B. Mori , te bewerken
;

hetgeen aan Guérin-Méneville bleek uit stalen van Ailanthus-

zijde , die door Fantoni naar Turin overgezonden werden. Door

de welwillendheid der directie van de Nederlandsche Handel-

.»naatïchappij werden ook wij in staat gesteld ons een ei-
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'gen oordeel te kunnen vormen. Wij ontvingen namelijk ver-

scheidene strengen zijde van verschillende soorten van zijde-

rupsen uit Japan , die zeker voor een groot gedeelte in Europa

nog onbekend zijn en waaruit wij zagen dat al deze zijde-

strengen in een doorloopenden draad waren afgeliaspeld , die

zoo kunstig aan een verbonden is dat het moeite kost de aan-

hechtigingen te kunnen vinden ; ook zijn verscheidene draden

zonder evenwel in elkander gedraaid te zijn , op eene zoo ver-

nuftige wijze bijeengevoegd , en als het ware te zamen ge-

smolten , dat zij voor het ongewapend oog slechts een p-e-

heel gladden en gelijken draad vormen. Onder deze zijde-

soorten , die eene verkoop- of markt-waarde van 15 tot 21

gulden het kilog. bezitten , komt het ons niet onwaarschijnlijk

voor dat zich ook die der S. Cynthia bevindt.

De Chinesche en Japansche industrie overtreft 'dus in dit

opzigt de Europesche , hetgeen vooral in het oog vallend is ,

wanneer men de bovengenoemde strengen zijde vergelijkt , met

datgene , hetwelk in Frankrijk tot dus verre wordt voorto-e-

bragt , als product onzer zijderups. Wij waren daartoe in de

gelegenheid door het van daar ontvangen eener proeve van be-

werking van Cynthia-zijde , welke bestond.

1°. Uit de grondstof, door de kaardmachine , na voorafge-

gane zuivering , spinbaar gemaakt
,

2°. Uit draden, machinaal gesponnen en getwijnd,

5°. Uit een stukje geweven stof,

en bevonden toen het verschil tusschen deze en de Japansche

of Chinesche wijze van bewerking van dien aart , dat het

ons duidelijk de meerdere volkomenheid en diensvolgens de

grootere waarde der laatste verklaarde. Met dat al meenen

wij te mogen veronderstellen dat de Cynlhia-zijde , waarvan

ook de draad , bij cene microscopische beschouwing , ons fij-

ner en platter dan die der B. Mori toescheen, steeds bene-

den deze in prijs zal blijven , uit hoofde der meer bruine

kleur , die haar minder geschikt tot het vervaardigen van
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lichte stofl'en zal maken ; echter schijnt het uit die zijde ver-

kregen product eene groote mate van duurzaamheid te bezit-

ten , zoodat ook reeds d'Incarville daarvan zeide. ,, La soie

(qu'ils donnent) est d'un gris de lin , dure le double de l'au-

tre au moins et ne se tache pas aisément. Les étoffes qu'on

en fait , se lavent comme le linge "... —Behalve deze ei-

genschappen zal de Cynthia-zijde boven de gewone het voor-

deel der meerdere goedkoopheid hebben , hetgeen vooral door

de weinig kostbare opkweeking der rups zal veroorzaakt wor-

den en haar misschien meer tot den prijs der katoenen stoflen

zal doen naderen.

Wij zullen thans niet verder over dit punt uitwijden en

het aan meer bevoegde kenners overlaten om nadere berekenin-

gen te maken , ten aanzien der winsten , die uit het fabrikaat
,

in verband met hetgeen thans voor het cocon betaald wordt
,

kunnen voortvloeijen. Dit echter is zeker , dat , zoodra men

in Europa , hetgeen w aarschijnlijk eenmaal zal geschieden , er in

zal slagen om de grondstof met dezelfde volmaaktheid te be-

werken als de Chinezen en Japanners dit doen , de waarde der

cocons aanmerkelijk zal moeten rijzen en deze waarschijnlijk

meer dan het vier- of vijf-dubbele van den tegenwoordigen prijs

zullen opbrengen ; waardoor dan ook het voordeel eener op-

kweeking der rups op grooter schaal , waaromtrent men nu

nog cenigen twijfel mag voeden , buiten tegenspraak zal zijn.

Ten einde zoo min mogelijk iets voorbij te gaan , dat in

verband lot ons onderwerp staat , willen wij , alvorens te be-

sluiten , nog met eenige weinige woorden over het voedsel der

Cynthia-rnps spreken.

De Ailanthus glandulosa Desf. ontleent zijnen naam van

het Chinesche of Indische woord Ailanto , hetgeen beteekent

,, Boom des hemels," waarschijnlijk ten gevolge der hoogte

van 19 tot 20 Ned. el , die hij kan bereiken. Hij werd in

1751 in Europa ingevoerd door d'Incarville , die het eerst

eenig zaad aan het koninklijke genootschap te Londen en later
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ook naar Parijs zond, in de meening dat het deze boom was,

waaruit de Japanners en Chinezen hun , zoo te regt beroemd
,

vernis trekken , ten gevolge waarvan deze dan ook den naam van

»Vernis du Japon" verkreeg, welke echter naderhand in dien

» van faux vernis du Japon " veranderd werd , toen het gebleken

was dat men zich in de soort vergist had. In het natuurlijke

stelsel behoort hij onder de familie der Zanthoxyleën ; vroeger

werd hij gerangschikt in het geslacht Rhus van Linnaeus, later

door Desfontaines in een afzonderlijk , Ailanthus genaamd
, ge-

plaatst.

De bladeren zijn gevind , voorzien van cene menigte lang-

werpige blaadjes in oneven getal , die aan hunne basis , aan

elke zijde , een tand hebben , welke in eene kleine klier uit-

loopt , waarvan hij de benaming cjlandulosa verkreeg. Het

hout is glanzig , lichtgeel , satijnachtig en even fraai als dat

van den Eschdoorn en wordt in Frankrijk als geschikt tot wa-

genmakers-werk aangeprezen. De bloem , die in tuilen aan

het uiterste einde der Jakken groeit, is geelachtig groen, man-

nelijk of vrouwelijk , soms tweeslachtig. De vrucht bestaat

uit eene kleine platte peul , die slechts één enkel plat , nier-

vormig zaadje bevat en die niet in ons land , doch wel in

meer zuidelijk gelegen streken tot rijpheid komt.

De kweeking is zeer gemakkelijk en geschiedt door middel

van zaad ,' stekken , uitloopers en uitzaaijing van stukjes wor-

tel.

Het zaad wordt van Februarij tot Mei gelegd en slechts een

of twee centimeters hoog met aarde bedekt ; bij gunstige om-

standigheden gaat de ontwikkeling spoedig voort en verkrijgen

de boompjes dikwijls in het eerste jaar reeds eene hoogte van

50 centim. Bovendien bezit deze plant de eigenschap van
,

zoowel in kalk- of ijzerhoudenden grond , als in drooge steenach-

tige aarde, zand, leemgrond , kiezelaarde enz. te kunnen was-

sen , zoodat hij zelfs menigmalen dàâr slaagt , waar de aan-

planling van elke andere boomsoort mislukt. Ook geeft hij
,
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daar schaduw hem niet nadeelig is , het voordeel van onder

hooge boomen, kale boschplelvken te kunnen vullen, die dik-

wijls zeer spoedig door zijne menigvuldige , uit de wortels uit-

spruitende scheuten overdekt worden.

Wanneer men echter deze boomsoort alleen met het doel om

zijdc-rupsen optevoeden , wenscht te kweeken , zal het doel-

matic zijn om , zoo als Guérin Méneville dit aanbeveelt , de

boompjes op rijen van twee meters afstand , bij een ouderlingen

afstand van 1 meter , te plaatsen en dezen laag te houden , waar-

door men heggen zal verkrijgen , waarvan de takken elkander

raken , zoodat de rupsen van den eenen struik op den ande-

ren kunnen overgaan ; ook zal men , door de beplantingen op

die wijze interigten , de inzameling der cocons gemakkelijk

maken.

Wij eindigen thans dit verslag , bij de bewerking waarvan

wij ons het vermelden van al datgene voorstelden , wat ons

eeni<7zins merkwaardig in betrekking tot ons onderwerp toe-

scheen , daarbij den wenscli koesterend dat ook anderen door

ons voorbeeld mogen aangemoedigd worden tot het aanwenden

van pop^int^en om de zwarigheden , die in onze luchtstreek

aan de opkweeking der Cynthia-rups nog in den weg staan
,

op te lossen. Alleen door herhaalde proefnemingen en onder-

linf^e mededeelingen kan dat doel bereikt worden en eene ver-

standige toepassing van Entomologische beginselen zal dan het

middel zijn om voor ons land een' nieuwen tak van indus-

trie te vestigen , die eenmaal mogelijk een bron van natio-

nalen rijkdom kan worden.

NASCHRIFT.

Weinige dagen voor het ter perse leggen van dit verslag

ontvingen wij ccn' brief van Mevrouw de Gravin de Ycrnède
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de Corneillan , eenc Fransche dame , die zich tijdelijlc te Am-

sterdam ophield, Avaarin deze ons meldde dat door haar, na

langdurige proefnemingen , het middel gevonden was om de

cocons der aS*. Cynthia even goed in een doorloopenden draad te

kunnen afliaspelen , als die der Bombyx Mori. Wij Avaren nog

eenigzins onzeker omtrent de waarde , die aan dit berigt mögt ge-

hecht worden , toen wij de bevestiging daarvan aantroffen in een'

brief van Guérin Méneville
,

geplaatst in het Journal d'agri-

culture van Barrai N°. 1. 1862, Avaarin wij lazen: »On

sait que la cause principale de l'infériorité des cocons du ver

à soie de l'Allante , dont je m'efforce d'introduire l'élevage

dans la grande culture , consiste en ce qu'étant laissés ouverts

par la chenille qui les construit , il avait été impossible de les

dévider en soie grègs ou continue par les procédés employés

pour le cocon fermé du ver à soie du mûrier et qu'on était

réduit à en faire de la bourre au moyen du cardage.

» Aujourd'hui celte infériorité n'existe plus
,

puisqu'on A^cnt

de découvrir le moyen de convertir ces cocons ouverts en une

belle et bonne soie grège , dont les brins ont plus de 800

mètres de longueur.

Ces grèges ne sont pas encore tout-à-fait propres aux usa-

ges de l'industrie
,

par ce qu'il reste à organiser des instru-

ments pour associer plusieurs brins au moyen d'une certaine

torsion
, pour les mouliner ; mais il est évident que le plus

difficile est fait et que l'on ne peut douter de la possibilité

de fabriquer des fils de divers calibres , ainsi que des méca-

niciens instruits et très-compétens me l'ont assuré et voyant

ces produits. Quoique les personnes qui viennent de faire si'

multanément cette heureuse découverte , aient pris des brevets

d'iuA^ention , elles ne m'ont pas encore révélé les procédés au

moyen desquels elles sont arrivées à cet important résultat
,

qui est du au travail persévérant de M'°° la comtesse de Ver-

nède de Corneillan
,

petite-nièce du célèbre Philippe de Giraud

et de M. le docteur Forgemol , médecin à Lournan (Seine et

Marne). Je n'ai pas encore vu les produits obtenus par M'"°
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de Coineillan, mais ils ont été soumis à l'examen de M. Al-

can , ainsi que ceux de 31. Forgemol. Le savant professeur

de tissage de Conservatoire des arts et métiers a trouvé ces

produits très-intéressants , et il pense aussi que le succès ne

peut tarder à être complété par l'invention de machines pro-

pres à réunir ces brins simples en fils composés d'un nom-

bre varié de brins , comme l'exigent les besoins de industrie

du tissage " etc.

» D'après les échantillons que j'ai vus , 4 kilogrammes de

cocons du ver de l'Ailante peuvent donner un kilogramme de

soie grège " etc.

Reeds eenige dagen voor dat bovenstaande brief van Guérin

Méneville ter onzer kennis kwam , hadden wij het berigt der

uitvinding van een' zijde-fabriekant uit Lyon vernomen, zoo-

dat de ontdekking door verschillende personen bijna gelijktij-

tijdig schijnt plaats gehad te hebben.

Onze veronderstelling dat men eerlang in Europa met het

afhaspelen der Cynthia-cocons zoude slagen is dus zeer spoedig

bewaarheid geworden en het voordeel dat het opkweeken der

rups op groote schaal zal kunnen opleveren , nu veel minder

twijfelachtig dan vroeger.

Begeerig om aan onze lezers al dat gene medetedeelen wat

ons slechts eenigzins belangrijk ten opzigte van ons onderwerp

toeschijnt , meenden wij ook het bovenstaande nog te moeten

opnemen , hetgeen wij oordeelden het best in den vorm van

een naschrift te kunnen doen , daar eene nadere omwerking

van ons verslag , zoo al niet overbodig , toch onmogelijk zoude

geweest zijn , aangezien reeds een gedeelte van dit , bij het

ontvangen der laatste berigten was afgedrukt.

January 1862.




